
 
  

Dersin Adı: VOLKAN ALTINDA (Prof. Piero 
Mammino) 

Önkoşullar Şimdiki basit, şimdiki zaman, zaman ve yer zarfları, tarihler, geçmiş basit, 
kasıtlı gelecek, belirsiz niceleyiciler, söylem belirteçleri ve soru sözcükleri

Amaçları

Öğrencilere Etna Dağı haritasını okumaları için temel bir hayaCa kalma 
kiD sağlamak 

Volkanik bir patlamanın nedenlerini ve sonuçlarını anlamak 

Harita üzerinde bir yer belirlemek için (oryanDring)

Öğrenci yaşları 14-16

Adımlar

Sunum

beyin NrOnası fikirleri ve kelime bilgisi (kaldera, lav) 

jamboard'da çalışıyor 

kelime dağarcığı oluşturmak

Uygulama

bir topografik ve jeolojik harita üzerinde yerleri belirleyen grup çalışması

Üretme

Dijital veya kağıt tabanlı bir bulmacayı tamamlamak için

Süre

Adım 1. 45 dakika

Adım 2. 45 dakika

Adım 3. 30 dakika



Dersin ana konuları genel olarak volkanlar ve özel olarak Etna Dağı'dır. 

Ders üç bölüme ayrılmışOr: Sunum, Uygulama ve ÜreDm. 

1. SUNUM SAHASI 

Birkaç anahtar kelimeyle ilgili ana sorular şunlardır: 

a. "Kaldera" nedir? 

Cevap: 

Kaldera, bir yanardağ patladığında ve çöktüğünde oluşan büyük bir çöküntüdür. Volkanik 

bir patlama sırasında, yanardağın alMndaki magma odasında bulunan magma, genellikle 

zorla dışarı aMlır. Magma odası boşaldığında, magmanın oda içinde sağladığı destek 

kaybolur. Sonuç olarak, yanardağın yanları ve tepesi içe doğru çöker. Kalderaların boyutları 

bir ila 100 kilometre (0.62 ila 62 mil) arasında değişir. 

Bazı kalderalar, çanak şeklindeki çöküntü suyla dolduğunda bir göl oluşturur. Ünlü bir 

örnek, Oregon'daki Krater Gölü'dür. Bu kaldera, yaklaşık 7.000 yıl önce bir stratovolkan 

olan Mazama Dağı şiddetli bir şekilde patladığında oluştu. Bu patlamadan birkaç bin yıl 

sonra kalderanın içinde daha küçük volkanik patlamalar devam eZ. Bu patlamalardan biri 

o kadar büyüktü ki Krater Gölü'nde Sihirbaz Adası adında bir ada oluşturdu. 

Başka bir kaldera türü, yeniden dirilen bir kalderadır. Bu geniş, uçsuz bucaksız kalderalar, 

çok büyük magma odacıkları oldukça kuvvetli bir şekilde boşaldığında ve bir dizi piroklas[k 

akışa neden olduğunda ortaya çıkar. Zamanla, magma odasının yeniden doldurulması 

kaldera tabanını yukarı iter. Bu yukarı doğru hareket, kalderanın “yeniden dirildi” 

anlamına gelen yeniden dirilen olarak adlandırılmasının nedenidir. 

b. Lav kelimesinden ne anlamalıyız? 

Cevap: 

Lav 



(Dünya yüzeyine püsküren magma) görsel olarak büyüleyicidir - erimiş kaya yokuş aşağı 

akarken, havaya maruz kalan lav koyu siyah bir renge dönüşürken, alaaki erimiş kaya 

parlak turuncu renkte parlar 

Dil, öğrencilere Etna Dağı'ndaki bir patlamanın resmini göstererek tanıOlır. Amaç, 

öğrencilerin bağlamı anlamalarını sağlamakOr. Konu hakkında zaten bildikleri dili ve 

kelimeleri haOrlamaya başlarlar. Kendi akıllı telefonlarını kullanarak interakDf bir tahta 

(MenDmetre) açarlar ve üzerine eDketler yazarlar. 

Etna, Avrupa'nın en büyük akDf yanardağıdır. Dünyanın en akDf yanardağlarından biridir. 

ETNA DOĞAL BİR SINIRDIR 

Etna Dağı, kuzeyde Avrupa-Asya levhası ile güneyde Afrika levhası arasındaki kıtasal çarpışma 

bölgesine uygun olarak yer almaktadır. 

Etna iki önemli nehir, Simeto ve Alcantara ile çevrilidir. Ana su kaynağı, kış aylarında yanardağ 

üzerinde biriken karın erimesiyle verilir. 

"Kontes", Valle del Bove içinde Etna'nın yamaçlarında yükselirken kuzeybaOdan gelen hakim 

ve soğuk rüzgarların doğudan gelen nemli ve daha sıcak rüzgarlarla karşılaşmasıyla oluşan 

merceksi bir buluCur. 

ETNA DEĞİŞEN BİR PEYZAJ 

Etna Dağı'nın tepesi dört akDf kraterden oluşur. 

Dört zirve kraterleri şunlardır: 

- sırasıyla 1945 ve 1968'de Merkez Krater'in içinde oluşan Voragine ve Bocca Nuova, 

- 1911'den beri var olan Kuzey-Doğu Krateri, 

- 1971 doğumlu, son zamanlarda dört kraterin en akDfi olan Güneydoğu Krateri. 

1669 patlaması, tarihsel dönemin bilinen en yıkıcı patlama olayını oluşturur. 

Bu patlama sırasında lav akışı dokuz köyü ve Katanya şehrinin baO kısmının sadece küçük bir 

bölümünü tamamen yok eq. Lav akışı, Ursino kalesini çevreleyen sahile ulaşO. 

Etna ayrıca yeralO manzarasını da değişDrir. Lav akışının üst yüzeyi soğumaya başlar ve alCaki 

lav, yüzeyin alOndaki boru şeklindeki kanallarda akmaya devam eder. 

En son kül konisi (Cratere Barbagallo olarak adlandırılır), 2003 patlaması sırasında yaklaşık 

2.900 m'de inşa edilmişDr. 

ETNA: MİTH VE GERÇEK ARASINDA 



1444'te alçak irDfada şiddetli bir lav patlaması meydana geldi. Lav, Katanya'dan birkaç 

kilometre uzakta bulunan bir köye çarpmak üzereydi. Rahip Peter Jeremiah, ardından din 

adamları ve tüm insanlar, Kutsal Peçe'yi ateşe geDrdi. Lav mucizevi bir şekilde yön değişDrdi. 

Mart 1669'da (ve Haziran ayına kadar), Etna'nın tarihin haOrladığı en etkileyici lav 

patlamalarından biri başladı. Magma hızla dışarı çıkO ve tehditkar bir şekilde Katanya'ya 

doğru yöneldi. Nisan ayında ateş nehri şehrin kapılarındaydı. Catania halkı Sant'Agata'nın 

kalınOlarının etraNnda toplandı. Ursino Kalesi lavlarla çevriliydi, ancak büyük bir sürprizle bir 

kez daha yön değişDrdi. 

1886'da Etna'nın eteklerinde bir kasaba olan Nicolosi'de püsküren bir ağız açıldı. Kutsanmış 

Kardinal Dusmet, 24 Mayıs'ta, tören alayı içinde St. Agatha'nın peçesini taşıdı ve alay, yokuş 

aşağı bir alanda durmuş olsa da, lav magması hemen durdu. 

Bu aşama için gerekli süre 45 dakikadır. 

2. UYGULAMA AŞAMASI 

Küçük gruplara ayrılan öğrenciler, Etna Dağı'nın hem topografik hem de jeolojik 

haritalarına başvurarak sunum aşamasında anlaMlan yerleri ve volkanik olayları 

tanımlarlar. Bu aşamanın amacı öğrencileri yakından izlemek, denetlemek ve onlara 

rehberlik etmek[r. 

Bu aşama için gerekli süre 45 dakikadır. 

 



 

3. ÜRETİM AŞAMASI 

Öğrenciler me[n ve resimler kullanarak bir bulmacayı tamamlarlar. Bulmaca hem basılı 

hem de dijital formaaa sunulmaktadır. 

Bu aşamanın amacı, öğrencilerin günlük yaşamlarında, eğlenceli bir bağlamda veya bir 

yanardağ gezisi sırasında yapacağı gibi, dili mümkün olduğunca doğal bir şekilde 

kullanmakMr. 

Bu aşama için gerekli süre 30 dakikadır. 

 



  

1. Bir çökme veya patlama sonucu oluşan büyük bir volkanik çöküntü 
2. Bir yanardağdan çıkan erimiş kaya 
3. Volkanik bir patlama sırasında yanardağdan aOlan kaya, mineral ve cam parçacıklarının 
karışımı 
4. Bu nedir? (resim n. 1) 
5. Bu nedir? (resim n. 2) 
6. Etna Dağı'ndaki bu tür püskürmenin adı (resim n. 3) 
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